
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
   

 

Verificar a Lista de Eleitores para poupar tempo no Dia das Eleições 

BRAMPTON, ON (7 de setembro de 2022) – A Cidade de Brampton solicita aos eleitores elegíveis que 

confirmem se estão na Lista de Eleitores. Os eleitores elegíveis para votar devem estar na Lista de 
Eleitores para puderem votar nas Eleições Autárquicas e do Conselho Escolar de Brampton (Brampton 
Municipal and School Board Election). 

O processo é simples. Visite o website da Cidade (City’s website), clique em «Estou na Lista de 
Eleitores?» (“Am I on the Voters’ List?”) e insira o seu nome, data de nascimento e morada para 
verificar se está na lista. Pode verificar ou atualizar os seus dados online, ou registar-se para ser 
adicionado se o seu nome não estiver na lista. O registo online estará disponível até às 17:00 do dia 
15 de outubro. 

Os eleitores elegíveis também podem visitar o Gabinete do Escriturário Municipal (City Clerk’s Office) 
na Câmara Municipal (City Hall) para verificarem se estão na Lista de Eleitores e preencherem uma 
candidatura para alterarem o formulário da Lista de Eleitores, se necessário. Os eleitores também 
podem preencher o formulário em qualquer local destinado ao Voto Antecipado (Advance Voting), ou 
no Dia das Eleições (Voting Day). 

É elegível para votar se for um cidadão canadiano, tiver pelo menos 18 anos no Dia das Eleições, e 
residir em Brampton (ou se você ou o seu cônjuge for proprietário ou locatário de propriedades em 
Brampton). 

Hiperligações 

• Verifique se está na Lista de Eleitores (Check if you are on the Voters' List) 
• Elegibilidade dos eleitores (Voter eligibility) 
• Brampton Votes 2022 

Citação 

«Se votou nas eleições anteriores ou se faz 18 anos antes de segunda-feira, 24 de outubro, é 
importante que verifique se está na Lista de Eleitores (Voters’ List). Uma Lista de Eleitores poupa 
tempo e permite que a votação decorra de uma forma mais harmoniosa para todos os eleitores de 
Brampton.» 

- Peter Fay, Escriturário Municipal e Oficial de Supervisão Eleitoral (City Clerk and Returning Officer), 
Cidade de Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/AmIOnList.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/who-can-vote.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx


 

 

Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades 
diversificadas, atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e 
ambiental. Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável 
e próspera. Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 
 

CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

                                                                                       

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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